bonytthjelpen hjem til deg

Søk 15 timers gratis interiørhjelp! Les mer på bonytt.no

Rett på plass. Endeveggen er
kun cirka tre meter, men det ble
plass til hele kjøkkeninnredningen, unntatt kjøleskapet som
ble bygget inn på langveggen.
Innredningen har dype skuffer, og
frontene på skapene har samme
gråfarge som veggen. Globusene
er arvet fra farfar, morfar og en er
med fra barndommen. Spisestuen
er også arvet. Det er stor åpning
mellom stue og kjøkken/spisestue. Gulvet er originalt og stripeteppet er fra Ikea

Snuoperasjon

Hvis du må gå gjennom soverommet for å komme
fra kjøkkenet til spisestuen, er det på tide med en ny
planløsning.
Tekst: Siv Kerstin Bakke Foto: Espen Grønli
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utfordringen

– Jeg vil flytte kjøkkenet til
den eksisterende spisestuen
slik at det henger naturlig
sammen med stuen. I dag
fungerer ikke planløsningen.
Ved en sammenslåing får vi
et ekstra rom også.

tidligere spisestue

dør ut til gang

Ellen Cecilie Pettersen-Hagh

Lite logisk. Stuen og spisestuen lå vegg i vegg med en stor
åpning mellom. Men kjøkkenet lå i andre enden av leiligheten og beboerne måtte gå gjennom soverommet for å
komme til spisestuen, lite gjennomtenkt løsning.

Vips på plass. Kjøkkenet ble flyttet til spisestuens endevegg, der det tidligere var en dør ut til gangen. Kjøleskapet
ble innfelt i veggen på langveggen til venstre. Nå henger
romdelingen sammen.

interiørarkitektens løsning

–Ved å tette døren ut til gangen fikk kjøkkenet plass ved kortveggen i spisestuen. Kjøleskapet felte vi inn i langveggen.

Interiørarkitekt MNIL
Bernt A. Pedersen

Beboerne sto fast på at de ville ha kjøkkenet inn på den 3,1 meter store endeveggen, du
ville ha et større L-formet kjøkken. Det ble kjøkken på den korte endeveggen, fortell.
– Ellen Cecilie ville gjerne slippe å se kjøkkenet fra stuen, det er en stor åpning mellom stue og spisestue.
I og med at endeveggen var kort, foreslo jeg et større L-formet kjøkken. Men i og med at kjøleskapet ble
innebygget på langveggen, falt innredningen på plass. Rikgitgnok måtte døren ut til gangen tettes igjen
slik at veggen ble hel. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du skal felle inn kjøleskapet i veggen er det
særdeles viktig å huske på lufting. Hvis ikke lufteristen er på plass vil motoren gå varm og i verste fall ryke.
Den største utfordringen ved å flytte kjøkkenet fra den ene enden til den andre?
-Det var å få avløp til kjøkkener, her var ikke røropplegget i nærheten, i og med at det var en gang mellom
det opprinnelig og nye kjøkkenet. Det gikk heldigvis å legge rørene i gulvet da det var mulig å legge vann
og avløp mellom bjelkelaget i gulvet. En gylden regel er at man trenger en centimeter fall for hver meter.
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slik ble det
Taket fikk en nedsenket del med innfelte
lys. Downlights på den
ene siden og ledlys
langs kantene. Den
er laget av stendere,
mdf-plaer, lister og
gips.

Innebygget vifte

Nedsenket tak med lys

Viften er diskret
innebygget i skapet
over komfyren, den
er Svane Kjøkkenet
som den øvrige innredningen.

Grått i grått
Innfelt kjøleskap

Veggen har samme
farge som fronten
på overskapene,
NCS S 7500-N
Benkeplatene er i
xxxxxx

Kjøleskapet ble innfelt
i veggen mot den
lille gangen på andre
siden av veggen. Slik
ble det plass til kjøkken på kortveggen.

«Et moderne lite kjøkken i tilknytning til
spisestuen og et ekstra sove- og arbeidsrom.
Hva mer kan jeg ønske?»
Ellen Cecilie Pettersen-Hagh
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God blanding. Skapet er kjøpt brukt og ma
innvending. Her får både service og kjøkke
maskiner stå fremme.. Det er bare veggen d
kjøkkeninnredningen er som eer grå, resten
av rommet er malti i hvit xxxxx. Cecilie sier h
liker å ha en moderne stil i leiligheten fra for
rige århundreskifte.+

Dette kostet forvandlingen:
Kjøkkeninnredning
Hvitevarer
Ledlys
Materialer
Totalt

kr 108 000
kr 35 000
kr 9 600
kr 30 000
kr 182 600

Arbeider kommer utenom dette regnskapet.
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